
ATRAÇÕES MUSEU DA IMAGINAÇÃO 
 
Desafio XY - o objetivo desta estação é encaixar a bola de madeira lá no topo desse painel, sem 
que ela escorregue no meio do caminho nas muitas armadilhas 
 
Pense Bem! - nessa estação há quatro espaços com peças de borracha de cores, tamanhos e 
densidades diferentes. O objetivo é, ao colocar as diferentes peças no disco central, sempre 
mantermos o disco equilibrado, sem que nenhuma peça caia 
 
Quem será? - olhe dentro dos cones e descubra quais deles escondem um olhar de um bicho 
bacana para você! Veja que interessante e quantos olhos diferentes existem na natureza! Veja as 
cores e diferentes formatos e como a diversidade é rica! 
 
Bolas Malucas - a estação Bolas Malucas é um prato cheio para qualquer criança explorar seus 
movimentos e perceber a interferência do seu corpo – peso, força, intensidade – sobre o ambiente. 
Garantia de muita diversão enquanto a descoberta acontece! As crianças podem interagir com 
bolas gigantes penduradas no teto e circular pelas redes flexíveis presas nas paredes, que 
funcionam como pisos flexíveis. Enquanto exploram, se divertem, socializam com outras crianças 
e criam movimentos corporais inéditos, impossíveis de serem reproduzidos em solo fixo. 
 
Casa da Árvore - uma casa na árvore com uma rede para escalar e um escorregador para descer. 
Lá do alto dá para ver todo o espaço das Estações Lúdicas e pensar em qual delas ir depois de 
descer da casinha. Lá dentro é possível brincar, usar a criatividade para montar vitrais coloridos 
para decorar suas janelas e, por que não, fazer novos amigos? Quando descer dela, ainda há 
uma colorida e divertida cama de gato para ser explorada, e também um tubo onde podemos 
colocar lencinhos de pano para fazê-los voar pelo espaço! 
 
Pequenos Construtores - blocos de espuma, encanamento gigante, carrinhos de mão e muito 
mais proporcionam a experiencia de serem verdadeiros construtores por um dia, em um único 
espaço temático e totalmente personalizado, possibilitando criações até onde sua imaginação 
puder alcançar. Uma experiência marcante, divertida e inesquecível!. 
 
Estação da Música - Muito além da música, uma experiência sensorial! Na estação Música, as 
crianças têm contato com instrumentos musicais de verdade, como teclado, guitarra e bateria. 
Todos podem criar e vivenciar uma verdadeira banda de garagem, sem afetar o som ambiente, 
com o uso dos fones individuais. De pop-star à maestro, aqui quem manda é a imaginação! 
 
Fogueira - debaixo de um caramanchão gigante, um convite à simplicidade da natureza e das 
brincadeiras típicas de rua. Nesta estação, é possível brincar com jogos tradicionais, ouvir histórias 
ou simplesmente sentar para relaxar. 
 
Árvore é Vida - no meio do salão temos o cenário de uma grande árvore de madeira. Dentro dela, 
um espaço aconchegante que convida os visitantes a deitar e acompanhar a passagem das 
estações do ano por meio de imagens projetadas no teto. Mães e pais costumam gostar muito de 
sentar para conversar ou relaxar. A árvore é cheia de telas audiovisuais, eletrônicas e mecânicas, 
acessíveis a todos. E nas raízes, muitas surpresinhas deliciosas de experimentar! Nesta 
experiência, a imaginação brota devagar das diversas sementes espalhadas pela instalação! 
 
O Poder das Águas - uma gincana divertida e instigante, que mostra às crianças o poder das 
águas na geração de energia! Pistolas de água são o combustível das pequenas geradoras de 
energia que, à medida em que rodam, geram energia elétrica e acendem as luzes do brinquedo. 
Quem conseguir acumular 15 litros de água primeiro e gerar mais energia, ganha e vê um grande 
painel de luzes todo aceso! Outra coisa bacana da estação é ver a água circulando dentro do 
aparelho! Desafio, interação e muita diversão! 
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